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Zadeva:  Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec 

Žabica 
 
Namen:    Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cene programov vrtca 
 
Pravna podlaga:   Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18), Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 
14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05, 
120/05, 93/15 in 59/19), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:    Župan Peter Ložar 
 
Poročevalca:                 Župan Peter Ložar in ravnateljica Osnovne šole Trzin Matejka Chvatal 
 
Finančne posledice: Sprejem sklepa bo imel finančne posledice za proračun prihodnjega leta,  

kar je upoštevano v predlogu proračuna 2020. 
 
Obrazložitev:  
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v 19. členu 
določa, da lahko vrtec ali pristojni upravni organ občine ustanoviteljice, predlaga uskladitev cene, če 
se med letom bistveno spremenijo elementi, ki so bili podlaga za določitev cene.  
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 

- stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi 
ter kolektivno pogodbo 

- stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in 
- stroški živil za otroke. 

 
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, se cena programa izračuna 
tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v 
istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki ne delajo 
neposredno v oddelkih, stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke, ki se razdelijo na število 
otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
 
Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in 
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o 
vrtcih dolžna zagotavljati občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno 
prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


Pristojni organ lokalne skupnosti mora predlog cen programov obravnavati in o tem sprejeti ustrezen 
sklep najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. Predlog cen mora vsebovati izračun cen in 
obrazložitev. 
 
Sklep o določitvi cen lokalna skupnost v roku 15 dni po sprejemu posreduje ministrstvu, pristojnemu 
za predšolsko vzgojo. 
 
Zadnja veljavna cena programa vrtca je bila sprejeta 30.1.2019. Ker so se spremenili elementi za 
oblikovanje cen, je Osnovna šola posredovala obrazložen predlog izračuna nove cene. Razlogi za nov 
predlog cene so višji stroški dela, kar predstavlja največji delež v ceni, višji stroški materiala in 
storitev, stroški živil pa ostanejo nespremenjeni. 
 
Predlog je 16.10.2019 predhodno obravnavala Komisija občinskega sveta za spremljanje in 
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembo ekonomske cene programa otroškega varstva v 
JZ OŠ Trzin in potrdila ceno ter predlagala dodatno subvencijo cene za starše. 
 
V predlogu sklepa je zajeta tudi subvencija cene programov vrtca v višini 8 EUR za otroke v I. 
starostnem obdobju in v višini 7 EUR za otroke v 2. starostnem obdobju, ki v primeru vključitve dveh 
ali več otrok iz iste družine velja za najstarejšega otroka, ker za ostale otroke oskrbnino doplačuje 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (70 % za drugega otroka, 100 % za tretjega otroka) in je 
prikazana v spodnji tabeli.  
 
Občinskemu svetu predlagamo sprejetje predloga nove cene programov vrtca od 1. 12. 2019 naprej. 
 

517,08 534,96 povečanje I subvencija za plačilo I 386,81 400,18 povečanje II subvencija za plačilo II

Dohodkovni Veljavna cena Predlog nove cene 8 EUR Veljavna cena Predlog nove cene 7 EUR

razredi 01.02.2019 01.12.2019 01.02.2019 01.12.2019

v odstotkih za I.st.obd. za I.star.obd. za II. st.obd. za II.star.obd.

od cene

programov

0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10% 51,71                      53,50                       1,79                   8,00          45,50        38,68                   40,02                      1,34            7,00               33,02          

20% 103,42                    106,99                     3,58                   8,00          98,99        77,36                   80,04                      2,67            7,00               73,04          

30% 155,12                    160,49                     5,36                   8,00          152,49      116,04                 120,05                    4,01            7,00               113,05        

35% 180,98                    187,24                     6,26                   8,00          179,24      135,38                 140,06                    4,68            7,00               133,06        

43% 222,34                    230,03                     7,69                   8,00          222,03      166,33                 172,08                    5,75            7,00               165,08        

53% 274,05                    283,53                     9,48                   8,00          275,53      205,01                 212,10                    7,09            7,00               205,10        

66% 341,27                    353,07                     11,80                8,00          345,07      255,29                 264,12                    8,82            7,00               257,12        

77% 398,15                    411,92                     13,77                8,00          403,92      297,84                 308,14                    10,29          7,00               301,14         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski 
svet Občine Trzin na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel  
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 
1.  

(cena programov) 

 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov 
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1.12.2019 znašajo: 
 

 za I. starostno obdobje: 534,96 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR 

 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 400,18 EUR, stroški živil v ceni 
41,30 EUR. 

 
2. 

(subvencija cene programov) 
 

Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju občine Trzin, se plačilo 
dodatno zniža tako: 

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 8 EUR nižjo ceno programa v svojem 
dohodkovnem razredu, 

- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 7 
EUR nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 

 
Subvencija cene programa se v primeru vključenih dveh ali več otrok iz iste družine upošteva le za 
najstarejšega otroka. 
 

3. 
 (kratkotrajna odsotnost) 

 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za stroške 
neporabljenih živil z naslednjim dnem. 
 
 

4.  
(bolniška in počitniška rezervacija) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno 
zniža v primeru počitniške odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.  

 
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih 
mesecih julij in avgust ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni 
koledarski mesec in za največ dva (2) polna koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08. 
zagotovijo polno enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od  vključno 01.07. do 
31.08.; ali od 01.07. do 31.07.; ali od 01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno 
znižanje se lahko uveljavlja za oba polna oziroma en polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost 
najavijo vrtcu do 15.06. tekočega leta. Evidenco odsotnosti vodi vrtec. 
 
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni.  
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna 
koledarska meseca odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki 
odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni 
predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti 
razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  
 
Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki 
jim je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost 
živil. 

 
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  
 
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili 
prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila 
v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.  
 

 
5.   

(veljavnost sklepa) 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 3-1/2019 z dne 30.1.2019 (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/2019 z dne 31.1.2019) in sklep št. 4-9/2019 z dne 20.2.2019 (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 3/2019 z dne 21.2.2019). 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja 
pa se od 1. 12. 2019. 
 
 
  
Številka: 9-1/2019                                                                                              Župan 
Datum: 27. 11. 2019                                                                                           Peter Ložar, l. r. 
 


